
 

Bestyrelsesmøde i Solbjerg IF MTB  d. 19-02-2018 kl. 19:30 

Inviteret: 
Peter Pilgaard – FU 
Kent Bovbjerg 
Thomas Mikkelsen 
Anders Eriksen 
Asbjørn Gaardsmand 
Troels Høiriis 
Tore Bendtsen 

Referat: 

1. Siden sidst: 
Formanden fortæller: 
Fokus har været på voksen-afdeling, børne-mtb samt bike-park. Anders og Troels har brugt tid på 
at oprette bank-konti til foreningen, grundet mulighed for at søge støtte til børne-MTB, herunder 
nem-id e-boks osv. Der er desuden oprettet eget CVR-nummer. Der har generelt været mangel på 
hjælp fra FU, så meget arbejde skal laves selvstændigt. Utrolig god opbakning til bike-parken, op 
til 30 fremmødte.  
 

2. Forretningsudvalg  
Peter Pilgaard er med og fortæller kort hvad FU er og hvorfor han er med. 
 
Ny kontakt, Peter Pilgaard – gammel fodboldformand. Proaktiv type, og vil arbejde med at få 
integreret/præsenteret FU’s arbejdsmetoder over til MTB. 
 

3. Økonomi 
Kassereren viser regnskabet: 
 
Tøjsalget gik over forventet i 2017, hvilket betød meget kapital måtte bindes til tøj – ud over de 
sponserede beløb. Det har betydet at der i 2018 vil være en anden prissætning af tøjet. Der er 
kortfristet gæld til hovedforeningen, som indfries løbende af kontingenter. Kassereren betegner 
regnskabet som sundt.  
Alle sponsorer er faktureret, og pengene kommer løbende ind, rettidig indbetaling er fordoblet.  
 
Formanden foreslår at der afsættes 3.000 kr i budgettet for 2018 til uddannelse af trænere i 
foreningen. 



 

 
4. Årsmødet d. 1. marts: 

Stilhed ved hovedforeningen. Troels står for årsmødet, hvilket betyder MTB ”slipper” de næste 3 
år for at arrangere.  

Der startes 18.30, og herefter trækkes der 18.45 ud i de forskellige underafdelinger. 19.45-20.15 
spisning. 20.15 foredrag med Stig Tøfting.  

5. Solbjerg BikePark i fremtiden: 

Der er tilstødt lidt problemer. Kontrakten med Kommunen har 1 års opsigelse, og støtte fra alle 
fonde kræver en langsigtet plan. Der skal findes en permanent løsning, enten nuværende 
placering eller et helt nyt spor ala Hinnerup. Hvis der fortsættes i bike-parken bliver det af mere 
midlertidig karakter, grundet opsigelsesvarsel.  

Det undersøges om der er mulighed for at lave MTB-spor/trail-spor for løbeklubben, men som 
udgangspunkt holdes det adskilt. Kontakt gennem FU til Kommunen/Skov&Naturstyrelsen, som 
står for MTB-spor i Aarhus. Køreplan for et spor i skoven mod Tiset/Tander. Styregruppe 
nedsættes til undersøgelse af spor i skoven mod Tiset/Tander. Der afholdes et ekstra møde 
omkring nyt spor/bike-park.  

6. Begynder MTB hold for voksne: 

Flere har udtrykt et ønske om tilknytning til MTB, men er bekymret omkring niveauet. Derfor 
præsenteres 3 nye trænere, hver tilknyttes en træning hver 3. uge pga. arbejdsbyrden. Nye trænere 
for voksne: 

Kent Bovbjerg 
René Pedersen 
Christian Juul Maaløe 
 

7. Teknik træning for voksne mandag aften for voksne: 

Ugentlige træninger på fodboldbanen eller lignende med kegler. DGI-app som inspiration. 1-1½ 
time mandag aften kun med fokus på teknik. Asbjørn/Köser eller lignende.  

8. Harzen Turen 2018 

D. 6. – 9. september hos Martin Nørris som guide. Der køres onsdag eftermiddag kl. 15. Hjem 
søndag d. 9. september. 399 for eget værelse.  

9. Ideer til arrangemenet hen over sommeren: 



Tur til Slettestrand eller lignende. Fast program med god pris fra Slettestrand + lidt indtjening til 
klubben. 

Børne-tur til Momhøje ved Kibæk. 

Der arbejdes på at få lov at afholde et kidsliga arrangement som urban løb. Troels har anmodet 
om kontakt til gruppen på Facebook. Realistisk tidsfrist er 2019. 

 

10. Eventuelt 

Klubmesterskab til børn f.eks. i august/september for afslutning af sommer-sæson. 

Mere fokus på teknik ved onsdagstræninger. F.eks. øve svingteknik på rævehulen eller generel 
teknik/balance på cyklen på Stairway. Der meldes ud på Facebook, og begynderholdet kan deltage 
ved man mødes foran Moesgaard Museum.  
 

 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

 


